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Um país rumo ao futuro
Mercado com mais de 1,1 bilhão de habitantes é atrativo para empresas de todo o mundo

ENTRE DOIS GIGANTES

SEMINÁRIO BRASIL-ÍNDIA

Nosso destino comum

Evento facilitará negócios
entre os dois países

Rakesh Vaidyanathan

No Brasil, encontrei uma cultura
ocidental com elementos similares
aos da Índia, reunindo modernidade
e calor humano, algo com que pude
me conectar. Nem todos os meus
colegas de trabalho entenderam como um país tão festeiro como o Brasil
poderia ser semelhante à filosófica
Índia. Na empresa de consultoria
onde trabalhava, sempre que eu tentava fomentar idéias que conectassem Índia e Brasil eu me deparava
com sorrisos irônicos. Durante a crise
argentina de 2003, um dos sócios não
resistiu à piada. "Amigos" – ele disse
–, "o Rakesh está tentando construir

uma ponte entre a Índia e o Brasil.
Temos de falar para os argentinos
irem morar debaixo dessa ponte".
Embora também tenha achado engraçado, ficou claro para mim que,
na opinião dele, minha hipótese sobre uma ponte indo-brasileira soava
tão frágil quanto a economia argentina naquele momento.
O relatório sobre os BRICs da
Goldman Sachs de 2004, que reuniu Brasil e a Índia sob uma mesma
sigla, com som bonito, veio ao meu
resgate, fazendo com que meu entusiasmo parecesse muito mais racional. A lógica por trás do estudo dos
BRICs era simples: a demografia. Ao
longo da história, os países com

maiores recursos humanos e naturais
sempre tiveram os maiores PIBs. Isso
mudou no século XVIII com a
revolução industrial, quando o acesso privilegiado à tecnologia ajudou o
Ocidente a melhorar rapidamente a
produtividade, desafiando temporariamente essa realidade então vigente. No século XXI, à medida que
esse hiato de produtividade está sendo sanado pelas mais diversas razões,
entre elas a democratização da tecnologia, através da TI e de uma
maior conectividade, recursos naturais e população, novamente, se
tornam chaves.
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O Jornal do Brasil, a
Gazeta Mercantil e The
Jai Group, empresa de
serviços de negócios no
corredor Brasil-Índia,
realizarão em 18 de
maio, na ESPM/SP, o
primeiro seminário no
Brasil nessa área. Os
conferencistas vão
abordar assuntos de suas
especialidades, sob o
tema genérico Mercados
e Oportunidades.

O evento objetiva criar
uma plataforma para
gestores brasileiros e
indianos compartilharem
suas experiências e
conhecimentos para
futuras operações. Em
debate, a Presença
Indiana na Economia
Global, Empresas
Brasileiras de Sucesso na
Índia, Agronegócio e
Cooperação no Setor
Farmacêutico.

